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 مخزن افغاني

 اوپه هندکي دپښتنوواکمنانوپه باب 

 تاريخي منابع

 
دلودي اوسوري کورنيودواکمنانوپه باب چي کوم تاريخونه کښل سوي دي ، دپښتنودعمومي تاريخ ليکلوله پاره دلومړي       

وپرپښتنوڅه کښلي دي ، مآخذ يې ليکوال بهرنيو او تراوسه چي کورنيو. س ماخذو په توګه ترې کاراخيستل سوی دئ ال

س ليکل سوي دي اودليکلونېټه الددې تاريخونوپه ښېګڼوکي يوه داده چي زياتره يې پخپله دپښتنوپه . همدا تاريخونه دي 

ترنوروزيات شهرت ګټلی دئ (( مخزن افغاني )) په دې آثاروکي  .بياسوريانو عصرته ډېره نزدې ده  يې هم دلوديانوپه تېره

ځانګړتياووسربېره يوه مهمه ځانګړتيالري اوهغه داچي دپښتنوداصل ونسب په  نورو پر دااثر. هفاده ځني سوې داوډېره است

دپښتنوقومونودشجروپه باب چي . باب يې ډېرڅه راغونډ کړي دي اوتقريبادټولوقومونوشجرې يې ثبت کړي دي 

ددې کتاب مطالب که څه جدي کره . ته کړي دي هرڅه کارکړی دئ ، له مخزن افغاني څخه يې هرومرواخيس دانسابوپوهانو

حاالتوپه برخه کي تر  د هسي خودهنددپښتنوواکمنو. خوله دې سره سره دکتاب اهميت دهېرېدلو وړنه دئ  ( ١) کتنه غواړي 

ې ومړی به مخزن افغاني پسخول. وروسته وڅېړم  مخزن افغاني دمخه هم ځيني آثارکښل سوي دي اووروسته هم ، چي زه به يې

 .راواخلو 

 
.  هروي زوی دئ نعمت اهلل دخواجه حبيب اهلل.هـ ق کال کښل سوی دئ  ١٢٠١وي په قلم په مخزن افغاني دنورزي نعمت اهلل هر 

ه شاهي ـــــکاله يې پ له درباريانوڅخه واوپنځه دېرش( ن محمداکبرجالل الدي)وايي خواجه حبيب اهلل هروي داکبرپاچا 

په حواله ليکي چي داسړی هماغه حاجي حبيب اهلل (( اکبرنامې )) بشيرحسين دمحمد  ډاکټر. محکمه کي خدمت کړی دئ 

کله چي اکبرپه . له اکبرسره په يوه تجارتي هيئت کي ګواته هم تللی و . کاشي دئ ، چي داکبر په درباريانوکي منلی شخص و 

باندي ( شکره ) نيول ، همدغه حبيب اهلل يې پربوره په خاطريولړ تدبيرونه و هـ ق کي دځينوخوراکي موادودبيودجګوالي ٩٩١

 . هـ ق کال په اګره کي مړسوی دئ  ١٢٢١حبيب اهلل داکبرنامې له قوله په ( .  ٠) دنګران په توګه ودراوه 

  

ي س راغلالپه  س کي لرو ، هغه زياتره دده دمخزن افغاني له سريزي اومتن څخهالدنورزي نعمت اهلل په باب چي څه موادپه   

دوړکتوب اوزده کړي په باب . ـغوڅخه څرګندېږي چي نوموړی په اګره يادهندوستان په کوم بل ښارکي زېږېدلی دئ دي اوله ه

خانخانان عبدالرحيم . هـ ق کي دعبدالرحيم خانخانان دکتب خانې ناظم و ٩٩١يې په څه نه يوخبر ، خودومره پوهېږوچي په 

 ١٢١١) تخت کښېنوست  په نامه دډهلي پر(( جهانګير )) تراکبروروسته شهزاده سليم دکله چي . دجالل الدين اکبرسپه ساالرو 

. يوولس کاله يې خدمت وکړاووروسته يې دخانجهان لودي مالزمت ته مالوتړله . ، نعمت اهلل يې دمنشي په توګه وټاکه ( هـ ق 

جهان لودي سره په هغه سفرکي ملګری و ، چي په نعمت اهلل له خان. خانجهان ورباندي دپښتانه ورورپه توګه ډېرباوردرلود 

په دې سفرکي نعمت اهلل له يوه بل درانه پښتون هيبت خان . هـ ق کال يې دمرهټه وو دارامولوپه خاطردکن ته کړی و  ١٢١١

کي  دی هم دنعمت اهلل په شان د خان جهان لودي په درباري. هيبت خان کاکړدسليم خان کاکړزوی و . کاکړسره وپېژندله 

دپښتوپه پاچهۍ کي معتبره )) عالمه حبيبي ليکي چي دهيبت خان کاکړ پالرونيکه ټول په هندکي . يوفاضل پښتون و 

 دهمدغه هيبت(.  ١) وايي چي هيبت خان کاکړ عالم اواديب سړی و اودفارسي شعرنمونې يې ليدل سوي دي (( . اومقتدره وه 
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لکه وړاندي چي وويل سوه . پرکښلوبريالی کړ (( مخزن افغاني )) ت اهلل يې د خان کاکړپېژندګلوي اومرسته وه چي نورزی نعم

ده له نعمت اهلل نورزي سره . هيبت خان کاکړ دخانجهان لودي نزدې ملګری و اودهغه دژوندډېرحاالت ورته څرګندوو 

افغاني په پای کي چي نسب په معلومولوکي ډېره مرسته وکړه او ويل کېږي چي دمخزن  دپښتنودژوند و ژواک ، اصل و

بايدوويل سي چي دمخزن افغاني په . دهيبت خان کاکړ د پالرونيکه کوم بيان سوی دئ ، هغه دده پخپل قلم پرزيات سوي دي 

اغېزمن و اوځيني څېړونکي ددې کتاب د ليکلواصلي مشوق  کښلوکي ترټولوزيات دخانجهان لودي هڅونه اوتشويق ډېر

 ( . ١) خانجهان لودي بولي 

 
ددېوان څرک يې نسته خوپه مخزن افغاني کي يې يو، دوه شعره راغلي دي . نعمت اهلل هروي نورزی دفارسي ژبي شاعرهم و      

که . ی سي چي نعمت اهلل په پښتوژبه پوهېدی الدغه رازپه مخزن افغاني کي دپښتوشعرونوسته والی ددې خبري دليل کېد.

 .و، خوخپله مورنۍ ژبه يې زده وه څه هم په هندوستان کي زېږېدلی اولوی سوی 

 
هرباب اوخاتمه يې . ورپسې په اووه بابه اوخاتمه کي کتاب پای ته رسېږي . مخزن افغاني يوه دېباچه اومقدمه لري      

غرغښتوپه قبيلوکي دمشهورو  وکي يې دسړه بنو ، بيټنيو اوه دروفصلوندخاتمې پ دکتاب. وېشلې ده  بياپربېلوبېلوفصلونو

پوهانوپه  د دا برخه يې اوس دانسابو) کتاب په لوی سرکي دپښتنواصل ونسب څېړي . وحاالت راوړي دي صوفيان

دخانجهان  ، بيانودلوديانواوسوريانوحاالت بيانوي او ورپسې( نزددمنلووړنه ده ځکه پښتانه بني اسرائيلوته منسوبوي ؟ 

نسب په باب يې ناسم اوله ځانه جوړسوي نظرونه  وداصل وکه تردې خبري ورتېرسو، چي دپښتن. لودي د ژوندکارنامې ليکي 

ددې کتاب ځيني . مخزن افغاني په هندکي د پښتنو واکمنواوپښتنوستانه وو په باب ډېرګټوراثر دئ نو ورـــــــراوړي دي ، ن

 ( . ٥) ژباړونکي له خولې دلته رانقل کړو  و ارد د ځانګړتياوي به دنوموړي اثر

 
ۍ ښيګڼه يې داده چي مصنف دپښتنودحسب ونسب شجرې دلومړي ځل له پاره راغونډي کړي دي چي دتاريخ ترټولولومړ      

دئ  اوفتوحاتوبيان يې ډېرمستنداودباوروړ حاالتو دخانجهان لودي د.په دومره تفصيل نه دي بيان سوي  په کوم بل کتاب کي

کارناموبيان که څه هم په  دسوري شيرشاه دسترو.  اوپه ډېروکارونوکي دهغه ملګری و ځکه د کتاب ليکونکي ډېرکلونه

، مګردمخزن افغاني معلومات بايديوداسي اضافت وبولوچي  کي راغلی دئ( واقعات  مشتاقي ) او ( تاريخ شيرشاهي )

 .په دې برخه کي يې معلومات ثقه اومستنددي . ی سو الپېژند دهغه په مرسته موږدشيرشاه سترشخصيت نورهم ښه ترا

 
 .داده چي دلوديانواوسوريانودزمانې بيان يې له عقله ليري نکلو اوافسانوڅخه رابېل کړی دئ التاب يوه بله ځانګړتيا دک    

 
دکتاب په خاتمه کي چي دپښتنوستانه وو اودخدای دوستانوکوم معلومات راغونډ سوي دي ، ځيني داسي کسان     

 .ی سو چي په نورومآخذوکي يې څرک نه لرو الموند

 
لنډ ډول بايدووايوچي په تاريخي و ادبي و ثقافتي لحاظ ، مخزن افغاني يوغوره اثردئ خودپښتنودبني اسرائيليت  په   

 .لومړي ځل له پاره په هم دې کتاب کي ثبت سوی دئ ، اوس دعلمي څېړنوله مخي يومردودنظرګڼل کېږي  نظريې ،چي د
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ي کل سوي دي چي يادونه به يې له ګټاووروسته ځيني اثرونه لي په هندکي دپښتنوواکمنوپه باب ترمخزن افغاني دمخه     

 ٩٥٥دئ چي دحسن عليخان بهادر په قلم په (( تواريخ دولت شيرشاهي )) کتاب  په دې برخه کي تر ټولو لومړی. خالي نه وي 

نۍ ، واکم د( هـ ق  ٩٥٠ـــ  ٩١٩) کتاب کي دپښتون واکمن سوري شيرشاه  په دې. هـ ق کي کښل سوی دئ 

درې کالـــــه وروسته ليکل سوی ( هـ ق  ٩٥٠) څرنګه چي کتاب د سوري شيرشاه ترمړيني  . فتوحاتواواصالحاتوبيانونه سته 

 .دئ ځکه يې معلومات بايدډېرمستند وګڼل سي 

 
انوددورې په دې اثرکي دسوريانواولودي. نومېږي چي مولف يې رزق اهلل مشتاقي دئ (( واقعات مشتاقي )) بل کتاب      

. دوستانوله خولې روايت کړی دئ  د ت سته چي مولف ياپخپله دهمدې دورې دلويانوله خولې اورېدلي يا يې دهغوالحا

 .روايتونه يې افسانوي بڼه لري 

 
ددې کتاب ليکونکی . سره هم يادېږي ، په دې برخه کي ديادوني وړ دئ (( تاريخ شيرشاهي )) چي په (( تحفۀ اکبرشاهي ))      

دکتاب مآخذشفاهي روايتونه دي اوويل کېږي چي ټول کتاب . هـ ق ښوول سوی دئ  ٩٩١عباس سرواني دئ اودليکلوکال يې 

شاهي تاريخ پښتوژباړه په  دشير. ت بيانوي الدرې بابه و خواوس يې دريم باب زموږپه واک کي دئ چي دسوري دورې حا

 .کابل کي چاپ سوې ده 

 
ته منسوب ( هـ ق  ٩١١ـــ  ٩١٢) داکتاب دبنګال حاکم داودشاه . ت بيانوي الهمدغوپښتنوواکمنوحاهم د(( تاريخ داودي ))      

دپيښوبيان يې تاريخي تسلسل نه لري اوافسانوي رنګ يې هم . ت ليکي الق پوري دلودي اوسوري واکمنوحا ٩١١دئ اوتر

پوهاندعبدالشکوررشادصاحب په  اددکتاب مولف عبداهلل نوميږي چي دفاضل است. سترګوکېږي  په ځينوبرخوکي تر

ددې اثر پښتو ژباړه دمحقق عبدالطيف طالبي په قلم دپښتوڅېړنودنړيوال مرکزله خوا د سوري . نظردانوم عبيداهلل دئ 

 ( . ٩) ش کال په کابل کي چاپ سوی دئ  ١١٣٢مي کاليزي دنړيوال سيمينارپه وياړپه  ٥١٢شيرشاه دزېږېدني د 

 
ددې کتاب په کښلوکي . نوم هم د يادولو وړدئ (( تاريخ سالطين افاغنه )) يا (( تاريخ شاهي )) ګار د دغه راز داحمدياد     

 ( . ٣) څخه استفاده سوې ده  (( تاريخ داودي )) او (( طبقات اکبري ))  هـــــــزياتره ل

 
 
 
 

********** 

 ټورنټو ـــ کاناډا

 ع ١٩٩٥جون  ١١
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 لمنليکونه

 
اوس . کال کښلې وه  ١٩٩٥داحاشيه ماپه . ) په نامه يوه رساله ګوټې کښلې ده چي چاپ ته تياره ده (( پښتني قبيلې اوروايتي شجرې )) د ( هوتک ) اپه دې برخه کي م(  ١) 

 ( . تېراژ چاپ سوه  م کال په جرمني کي د افغانستان دکلتوري ودي دټولني له خوا په کوچنۍ قطع ديوزرټوکوپه ٠٢٢٢بايدپرزياته کړم چي دغه رساله ګوټې په 

 .مخ  ١١مخزن افغاني ــــ اردوژباړه ـــ دسريزي (  ٠) 

 .ش  ١١٥٩مخ ـــ کابل ـــ  ٠٢ـــ نومورکي مورخين ـــ ( پوهاند) حبيبي ـــ عبدالحی (  ١) 

 مخ ـــ کابل  ١٣٢حيات افغاني ـــ پښتوژباړه ـــ لومړی ټوک ـــ (  ١) 

 .ع کال چاپ سوی دئ  ١٩٣١حسين له خواپه اردوژبه ترجمه اوپه مخزن افغاني دډاکټرمحمدبشير(  ٥) 

. ش کال وروسته په کابل کي دفرهنګي تاراج اولوټماردوره پيل سوې ده  ١١٣٢نسخې موندلي کېږي خولکه چي ښاغلي لوستونکي خبردي ، تر(( داودي تاريخ )) د (  ٩) 

 .ددې تاريخ پاته نسخې به يالوټ سوي ياسوځول سوي وي 

) مجله ، دوهم کال ، اوومه ګڼه (( ډېوه )) همدابرخه يې  په . زماخيال و، چي يوڅه يې نوره هم پسې وشنم، خو راڅخه پاته سوه . داليکنه پرهمدې ځای نيمګړې پاته سوه (  ٣) 

 .کي نقل سوې ده (( شجرې  پښتني قبيلې اوروايتي)) ع کي خپره سوه او يوه زياته برخه يې زما په بل اثر ١٩٩٥ی ال، جو( ش  ١١٣١چونګاښ 

 

 


